Čistič tlumičů GUNTEC Schalldampferreiniger
-

speciální vodný roztok povrchově aktivních látek pro rychlé a důkladné rozpuštění a
neutralizaci ododlných zbytků spalin v tlumičích hluku výstřelu
nekorozivní pro kovy
vysoce efektivní rozrok na vodní bázi pro jednoduché použití
odnímatelné tlumiče se ponořují na dvě hodiny do lázně
neodnímatelné tlumiče se na jedné straně uzavřou a naplní čističem

MO cena 417 Kč s DPH

Konzervační olej Waffen-pflegespray se solným testem po dobu 300 hodin,
vhodný na ošetření i dřeva a plastů!!!
- dlouhodobá ochrana proti korozi
- výborný dlouhodobý mazací účinek
- vlastnosti pro nouzový chod vlivem vysokému obsahu PTFE maziva
- zabraňuje zadrhávání při pohybu součástek (stick-slip)
- kompatibilní s většinou běžně dostupných plastů
- silně přilnavý, a přesto lehce odstranitelný
- bez obsahu kyselin
- obsah 200 ml

MO cena 298 Kč s DPH

Olej na zbraně Waffenöl vhodný i k ošetření plastů i dřeva.
- dlouhodobá ochrana proti korozi
- výborný dlouhodobý mazací účinek
- vynikající stabilita mazacího filmu
- vytváří hydrofobní, tj. vysoce vodoodpudivé povrchy
- výtečná rozpouštěcí schopnost pro zbytky prachů a dýmů
- kompatibilní s většinou běžně dostupných plastů
- neutrální vůči brynýrovaným součástím
- silně přilnavý a přesto lehce odstranitelný
- extrémně snadná aplikace
- široký rozsah použití
- netuhne a nelepí
- bez obsahu kyselin
- obsah 100 ml

MO cena 290 Kč s DPH

Mazací tuk na zbraně Waffenfett s keramickými částicemi pro spolehlivé
mazání extrémně namáhaných součástí zbraní při vysokých teplotách
(sportovní kozlice).
- vynikající ochrana proti opotřebení
- výborná ochrana proti korozi
- extrémně nízký koeficient tření
- voděodolný
- silně přilnavý
- velmi dobrá kompatibilita s plasty
- široký rozsah použití
- dlouhodobě stabilní
- bez obsahu pryskyřic a kyselin
- obsah 20 ml
Pro mazání zbraní a jejich součástek všech druhů. Speciálně je vhodný pro mazání párových součástí
zbraní typu kov na plastu, resp. kov na kovu nebo plast na plastu, a také pro mazání jemných
mechanických součástí. Rovněž pro mazání součástek v nízkoteplotním rozsahu a součástek, které
pracují v širokém teplotním rozsahu.

MO cena 199 Kč s DPH (marže 30%)
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